Spotkanie biznesowe w Walencji było miejscem zawiązania, na razie nie formalnej, bliskiej
współpracy pomiędzy klastrami przemysłowymi z Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp.
Zintegrować lubuski biznes
Parafrazując stare polskie przysłowie, które mówi, że „góra z górą się nie zejdą ale klaster z
klastrem tak” można opisać jeden z efektów wspólnego wyjazdu lubuskich firm na zorganizowane
przez Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
spotkania biznesowe w Walencji. „Dla moich Polaków nie ma rzeczy niemożliwych” powiedział
kiedyś Napoleon Bonaparte i tak samo jest z przedstawicielami lubuskich firm, które z nami blisko
współpracują – tłumaczy Dyrektor CPTT UZ dr inż. Roman Kielec, inicjator wyjazdu do Walencji.
Do nawiązania współpracy pomiędzy Lubuskim Klastrem Metalowym, reprezentowanym przez
Zbigniewa Rudowicza, a Lubuskim Klastrem Energetyki Odnawialnej i Efektywności
Energetycznej, reprezentowanym przez Henryka Mazurkiewicza, zdecydowano się podczas targów.
Zrozumieliśmy że mamy zbieżne interesy, które wspólnie możemy silniej i mocniej wyartykułować.
Działając wspólnie możemy znacznie więcej osiągnąć – tłumaczy H. Mazurkiewicz.
W jedności siła
To symboliczne działanie zmierzające do lepszego wykorzystania potencjału lubuskich firm
zrzeszonych w obu klastrach ma jeszcze jeden ważny aspekt. Czas zakończyć wieloletnie wyścigi o
to które miasto jest lepsze – Gorzów czy Zielona Góra – a zacząć wspólnie działać. To porozumienie
to znaczący krok na drodze ku pełnej współpracy dwóch miast. - stwierdza Z. Rudowicz. W pełni się
z tym zgadzam, dlatego zostawmy uczciwą rywalizację naszym lubuskim sportowcom. My musimy
zacząć działać razem – dodaje H. Mazurkiewicz. I musieliśmy przelecieć aż 2000 km aby to
zrozumieć. Ale tak czasem musi być, aby zrozumieć pewne rzeczy trzeba się na chwilę oderwać od
ziemi – podsumowuje z uśmiechem H. Mazurkiewicz.
Opłacalne wysiłki Centrum
Porozumienia nie byłoby możliwe gdyby nie zabiegi Dyrektora Centrum Przedsiębiorczości i
Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego dr inż. R. Kielec. Centrum stało się swoistym
lepiszczem, które pomogło nam w osiągnięciu porozumienia, które dzięki zaangażowaniu jego
pracowników stało się faktem – informuje Z. Rudowicz. Cytując wspomnianego wcześniej
Napoleona Bonaparte „są tylko dwie rzeczy, które jednoczą ludzi: strach i interes”. W tym wypadku
chodzi przede wszystkim o interes. Wyjazd na targi do Walencji nie byłby możliwy gdyby nie
udział CPTT UZ w projekcie Enterprise Europe Network.
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